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DECRETO Nº. 7.719 
Dispõe sobre alterações no Decreto nº. 5.041, de 
30/12/2013. 

 
 
 

A Prefeita do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais constantes da 
alínea "d" do Inciso XIV do § 2º do Art. 26, c/c os incisos IX, XII e XVII do Art. 90, todos da 
Lei Orgânica Municipal - LOM; considerando os termos do Decreto nº. 5.041, datado de 
30/12/2013, que regulamenta o serviço de "táxi" no Município de São Lourenço/MG; 
considerando o protocolo nº. 37254, datado de 22/07/2019, recepcionado no Setor de Protocolo 
da Prefeitura Municipal de São Lourenço, de autoria do Presidente do Sindicato dos Condutores 
Autônomos de Veículos Automotores de São Lourenço e Região do Circuito das Águas de Minas 
Gerais - SINDICAVA, anexado ao protocolo nº. 36646, de 27/06/2019, ambos versando sobre a 
solicitação de emissão de Alvará para Localização e Funcionamento aos taxistas; considerando 
os termos do Despacho nº. 160/2019, de 20/12/2019, elaborado pela Advocacia Geral do 
Município, que sugere a alteração do Decreto nº. 5.041, de 30/12/2013; considerando que cabe à 
Prefeita Municipal dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Municipal; 

 
 

DECRETA: 
 
  

Art. 1º. Altera a redação do inciso I do artigo 5º do Decreto nº. 5.041, de 30/12/2013, 
substituindo a expressão "Autorização de Tráfego (AT)" por "Alvará de Autorização de Tráfego 
(AAT)", passando a vigorar com a seguinte redação: 
 
 "Art. 5º. ....... 
 
 I – Alvará de Autorização de Tráfego (AAT): documento emitido pelo Poder Público que 
autoriza o veículo a operar o sistema de transporte público por táxi no Município de São 
Lourenço;" 
 

Art. 2º. Altera a redação do inciso VI do artigo 37 do Decreto nº. 5.041, de 30/12/2013, 
substituindo a expressão "Autorização de Tráfego" por "Alvará de Autorização de Tráfego", 
passando a vigorar com a seguinte redação: 
 
 "Art. 37. ....... 
 
 VI – Permitir que o veículo opere sem o Alvará de Autorização de Tráfego ou com ela 
vencida." 
 

Art. 3º. Altera a redação do inciso I do artigo 49 do Decreto nº. 5.041, de 30/12/2013, 
substituindo a expressão "Autorização de Tráfego" por "Alvará de Autorização de Tráfego", 
passando a vigorar com a seguinte redação: 
 
 "Art. 49. ....... 
 
 I – apreensão do Alvará de Autorização de Tráfego;" 
 

Continua folha 02 
 
 



    PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
    SÃO LOURENÇO – MG 
     GABINETE DA PREFEITA 

     Administração 2017/2020 

_________________________________________________________ 

 

 

DECRETO Nº. 7.719 
Folha 02 

 
 

Art. 4º. Altera a redação do caput do Artigo 50, assim como dos incisos VII e XVI do 
mesmo artigo, constantes no Decreto nº. 5.041, de 30/12/2013, substituindo a expressão 
"Autorização de Tráfego" por "Alvará de Autorização de Tráfego", passando a vigorarem com as 
seguintes redações: 
 
 " Art. 50. A apreensão do Alvará de Autorização de Tráfego será aplicada nos seguintes 
casos: 
 
 VII – quando o Alvará de Autorização de Tráfego estiver vencida; 
 
 XVI – quando o Alvará de Autorização de Tráfego estiver adulterada, falsificada, 
declarada extraviada, furtada ou roubada." 
 

Art. 5º. Altera a redação do inciso VII do artigo 51 do Decreto nº. 5.041, de 30/12/2013, 
substituindo a expressão "Autorização de Tráfego" por "Alvará de Autorização de Tráfego", 
passando a vigorar com a seguinte redação: 
 
 "Art. 51. ....... 
 
 VII – quando o veículo estiver em serviço sem o Alvará de Autorização de Tráfego ou 
com a mesma vencida há mais de 02 (dois) dias;" 
 

Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de São Lourenço, 13 de janeiro de 2020. 
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Prefeita Municipal 
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Secretária Municipal de Planejamento 
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